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Какво е Интелектуална готовност ?

 
 Интелектуалната готовност  е свързана с развитието на мисловните процеси -

способността да се обобщават, 
сравняват обекти, 
да се класифицират, 

да се подчертават съществени характеристики и 
да се правят изводи. 

 
Интелектуалната готовност включва:

Паметта  е основен психологически компонент на образователната и
познавателна дейност. В училище учениците систематично запомнят

голямо количество материал и след това го възпроизвеждат.
 

Мислене-Мисловните операции са анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция и конкретизация. Основни мисловни форми са понятие,

съждение и умозаключение.
 

Вниманието- позволява на човек да се съсредоточи, както върху
образователния процес, така и върху всякакъв друг вид дейност въобще.
Концентрирано дете или възрастен възприема информация по-добре без
компромис към детайли, наслагване на информация в хронологична и

логическа подреденост.
 

Интелектуална
готовност



Интелектуална готовност на
първокласника за учене

Важни характеристики на развитието на интелекта на деца на 6-7 години
са:

 
Може да се каже, че развитието на интелектуалната готовност за учене в

училище включва: 
 

диференцирано възприятие; 
аналитично мислене 

(способност за разбиране на основните характеристики и връзки между
явленията, способност за възпроизвеждане на модел);  

 
рационален подход към реалността 

(отслабване на ролята на фантазията); 
 

 логическо запаметяване; 
 

 интерес към знанието, процесът на получаването му чрез допълнителни
усилия; 

 
владеене на разговорна реч на слух и способност за разбиране и

използване на символи;  
 

развитие на фините движения на ръцете и координацията око-ръка. 
 

Интелектуалната готовност на детето за училище е запас от специфични
знания, в разбирането на основните закони.

 
 



 7 игри на Интелекта 

1.Играта "Намерете излишното"

Задачата е проста - прочитате или си измисляте малък текст. Детето трябва да 
 пляска с ръце ако чуе неподходящи, „допълнителни“ думи. 

Например: три птици седяха на клона и маймуна. Момчето Алекс долетя. Той чу
квакането на птиците и спря, пеенето им звучеше толкова красиво!

Можете да измислите свои забавни и забавни истории или просто да замените
думите в любимите приказки на вашето дете. 

Играта „Открий излишното“ повишава концентрацията на детското внимание и
изобретателност, а също така подобрява слуховата памет.



 7 игри на Интелекта 

2.Игра за развитие на вниманието
"Объркани линии"

 
Същността на упражнението е да следвате обърканата линия от началото до края.
Можете сами да начертаете такива линии или да използвате готови лабиринти.

Това упражнение перфектно развива концентрацията и постоянството.



 7 игри на Интелекта 

3.Игра "Търсене"

Показвате на детето картинки с предмети, сред които трябва да намерите,
разликите от останалите. Може да е с различен размер, форма или цвят.

Постепенно усложнявайте задачата: поискайте да намерите желания модел,
който се откроява само с малък детайл. Стъпка по стъпка увеличавайте броя на

уникалните елементи.
 

Тези игри са много популярни сред деца от всички възрасти. Практикувайте да
откривате разликите с нашето упражнение .

 
В допълнение към забавлението, задачите за търсене на предмети развиват
доброволното внимание, повишават неговата концентрация и увеличават

обема.



 7 игри на Интелекта 

4.Играта "Къде са грешките?"
 

Подгответе предварително снимка, в която са допуснати грешки. Например, в
картина със зимен пейзаж нарисувайте плажен чадър, ветрило и шапка. Броят на
грешките зависи от възрастта: за петгодишните са достатъчни 5-6 броя. За по-

големите деца трябва да има повече грешки.
 

Систематичното търсене на грешки прави вниманието по-стабилно,
повишава концентрацията му.



 7 игри на Интелекта 

5.Игра "Числа"
 
 

Възрастен показва на детето серия от числа, които трябва да се запомнят 
в същия ред. 

Например 1, 2, 3, 5, след това 2, 4, 6, 8, 1 и така нататък. 
Колкото по-голямо е детето, толкова по-дълъг може да бъде редът, но обикновено

не надвишава 7-8 цифри.
 

Играта разширява обхвата на вниманието и развива слуховата памет, а
също така ви учи да анализирате и групирате обекти (числа).



 7 игри на Интелекта 

6.Играта "Започваме да зареждаме!"
 

 Възрастниятпосочва частите на тялото и показва върху себе си, а децата ги
повтарят. Тогава възрастният започва да обърква децата, като назовава едно и

показва друго. Детето, което направи най-малко грешки, печели. 
 

Тази забавна игра развива произволното внимание, слуховата памет и
двигателната координация.



 7 игри на Интелекта 

7.Анаграми

Анаграмите са пренареждане на букви в една дума, което води до нова дума. .
Анаграмите са много подходящи за деца, които вече могат да четат.

Такива задачи повишават концентрацията и скоростта на мислене, както и развиват
визуалната памет.



Съвет към родителите: 

За да подготвят интелектуално детето за училище, възрастните трябва да:

 развият познавателни потребности, 

да осигурят достатъчно ниво на умствена дейност, 

предлагайки подходящи задачи и

 да осигурят необходимата система от знания за околната среда.

         

Интелектуална готовност


